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MEETME „ÜLERIIGILISE TÄHTSUSEGA KULTUURI- JA TURISMIOBJEKTIDE 
VÄLJAARENDAMINE”  EELTAOTLUSE VORM 

INVESTEERINGUTOETUSTE KAVA KOOSTAMISEKS 
 
Käesolev eeltaotluse vorm esitatakse paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna. Paberkandjal esitamise korral esitatakse 
vorm ka elektrooniliselt. 
 
I EELTAOTLUSE ESITAJA ANDMED∗   

Eeltaotluse esitaja  

 

 
II TAOTLEJA ANDMED  
 Juriidiline vorm  

Riigiasutus   

Kohaliku omavalitsuse üksus   

Mittetulundusühing  

 

Sihtasutus  

Registrikood  

 

Taotleja kontaktandmed  
Postiaadress: 
Telefon: 
Faks: 
E-post: 
WWW-aadress: 
Taotleja esindajaõiguslik isik põhimääruse/põhikirja/volituse alusel (õige ära märkida)  
Nimi: 
Isikukood: 
Ametikoht: 
Telefon: 
E-post: 
Projekti elluviija on käibemaksukohuslane  
Jah  Reg. nr   

Ei  

 

 

                                                                 
∗  Täita, kui eeltaotluse esitaja erineb taotle jast (vt määruse § 10 lg 1)  
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III KAVANDATAVA PROJEKTI ANDMED  
Projekti nimi  

 

Objekti olulisus ja prioriteetsus tulenevalt arengukavadest ja üleriigilistest strateegiadokumentidest 

 

Probleemi kirjeldus  

 

Projekti eesmärgid 

 

Projekti kooskõla meetme eesmärkidega  
Eesmärk  Projekti panus eesmärgi saavutamiseks (täita sobiv lahter) 
1. Atraktiivsem kohalik külastuskeskkond  
2. Eesti kui turismi sihtmaa konkurentsivõime 
tugevdamine 

 

Projekti eeldatav mõju 

 

Projekti põhjendus ning potentsiaalsed  kasusaajad, sh objekti sihtgruppide kirjeldus  

 

Objekti kirjeldus ning kavandatavate tegevuste indikatiivne loetelu ja kirjeldus  

 

Eeltaotluse esitamise hetkeks läbiviidud ettevalmistustööd, mis on vajalikud projekti alustamiseks (nt nõutavad 
planeeringud, projekt, load ja kooskõlastused, analüüside olemasolu projekti teostatavuse ja tasuvuse kohta) 

 

Taotleja omandisuhe projektiga seotud maa ja ehitistega eeltaotluse esitamise hetkel (kui omandivorm on 
muutmisel, näidata protsessi hetkeseis ) 

 

Seonduvad tegevused või projektid (sõltumata nende finantseerimise allikast)  
Tegevus või projekt  Aastad  Sisu lühiselgitus  
   
   

   
   

   
 
IV PROJEKTI AJAKAVA 



Projekti kavandatav algusaeg  
(aasta ja kvartal) 

Projekti kavandatav lõppaeg 
(aasta ja kvartal) 

Taotluse kavandatav esitamise 
tähtpäev EAS-ile  
(aasta ja kvartal) 

   

Ajakava tegevuste kaupa 

Tegevus Algusaeg Lõppaeg 

   

   

   

 
V PROJEKTI EELARVE 

Projekti maksumus 
 Summa (euro) 

Kogumaksumus (koos mitteabikõlblike kuludega)  

Abikõlblike kulude kogumaksumus  
Mitteabikõlblike kulude kogumaksumus  
Projekti maksumus tegevuste kaupa 

Tegevus Abikõlblikud kulud (euro) Mitteabikõlblikud kulud 
(euro) 

   
   

   
Projekti finantseerimise allikad 

 Summa (euro) % abikõlblike kulude 
kogumaksumusest 

Taotletav toetus   
Abikõlblik omafinantseering kokku,    

sh /finantseerija nimi /   
sh /finantseerija nimi /   

Mitteabikõlblik omafinantseering kokku,    
sh /finantseerija nimi /   

sh /finantseerija nimi /   
 
VI HORISONTAALSED INDIKAATORID 

Projekti mõju keskkonnaseisundile (kirjeldage) 

 

Projekti mõju võrdsete võimaluste seisukohast (kirjeldage) 

 

 
VII KOHUSTUSLIKUD  LISADOKUMENDID 



Ehituslik projektdokumentatsioon eskiisprojekti staadiumis  (Detailsema projektdokumentatsiooni olemasolul esitada 
viimane) 
 
VIII MUU ASJAKOHANE LISAINFORMATSIOON (märkida milline) 
 

  
IX EELTAOTLUSE KINNITAMINE  
Kinnitan, et kõik käesolevas eeltaotluses  esitatud andmed on õiged  
Eeltaotluse esitaja esindaja nimi**  Allkiri  Kuupäev  
   

Taotleja esindaja nimi  Allkiri  Kuupäev  

   

 
 
X EELTAOTLUSE REGISTREERIMINE SISEMINISTEERIUMIS   

Eeltaotluse registreerimise number:   

Registreerimise kuupäev:   

 

                                                                 
** Täita, kui eeltaotluse esitaja erineb taotlejast (vt määruse § 10 lg 1) 




